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  چکیده
 بـا  کـه  اسـت  کـالن  اجتمـاعی  علـوم  عرصـۀ  در پژوهشی هايروش پرکاربردترین و ترینمهم از یکی منطق بیان پی در مقاله این

 طـرح  بـا  آغـاز،  در. کنـد مـی  اختیار کالن و میانی واحدهاي را خود تحلیل و مشاهده واحدهاي و دارد سروکار بزرگ هاییپرسش
 تفـاوت  بررسـی  پـی  در اجتماعی علوم که ایمکرده تاکید ایده این بر و ایمبرآمده روش این جایگاه و اهمیت شرح درصدد موضوع

 تطبیقـی  تحلیـل . نباشـد  تطبیقی که بیاندیشیم اجتماعی علوم در تحلیلی به است دشوار. است اجتماعی ترتیبات و هاکل بین در
 منـاطق،  ماننـد  مقیـاس  بـزرگ  اجتمـاعی  واحدهاي بین در پیامدها یا شرایط هاي تفاوت و ها مشابهت تبیین و توصیف معناي به

 وتحـوالت  انقـالب  یشناسـ جامعـه  حـوزة  در يسـاختار  يهـا هینظر به یعموم يهاهینظر از گذار. هاست فرهنگ و جوامع ها، ملت
 معمـوًال  ئکـه  روش، ایـن  در بزرگ و کالن واحدهاي گزینش. است ساخته چندان دو را یقیتطب لیتحل و روش به توجه یاجتماع
 گفتـه  کـه  حـدي  بـه . است کرده بدل مهم و اساسی اي نکته به را بررسی هاينمونه یا واحدها حجم مسئلۀ دارند، محدودي حجم

 ایـن . دارنـد  سـروکار ) کوچـک  N( محدود موارد با کیفی تطبیقی مطالعۀ و) بزرگ (N زیاد موارد با کمی تطبیقی مطالعۀ شود می
 اخـتالف  و توافـق  هـاي روش با نظام ترینمتفاوت حال عین در و ترینشبیه پژوهشی هايطرح قالب در است ممکن مطالعات نوع

 جهـان  بـه  انگارانـه سـاده  و مکـانیکی  اندیشـۀ  کـه  دارد تاکید نکته این بر نخست درجۀ در تطبیقی پژوهش منطق. گیرند صورت
 تصـادفی  و محتمل الگوهاي مؤید تحول و توسعه متفاوت الگوهاي زیرا ندارد، سازگاري جهان این هايواقعیت ماهیت با اجتماعی

 رویکـرد  قالـب  در واکنشـی  و ايزنجیره روابط درك و پیکربندي بر منطق این. اجتماعی -  تاریخی گرايتعین و جبري الگوهاي تا است
 تـوان  نمـی  همیشـه  را بـزرگ  پیامـدهاي  و آثـار  کـه  کندمی دنبال را باور این و تأکید تاریخی و اجتماعی هاي تحلیل براي وابسته مسیر

ـال  و اي زنجیـره  بایـد  را تحـول  سـیر  بلکـه  کـرد،  تبیین پذیربینیپیش و متوازن فرد،به منحصر یا مدتکوتاه فرایندهاي برحسب  گرایانـه احتم
  . داشت پرهیز انقطاعی و تفریدي نگاه از و کرد بررسی

  
  گرایانهاحتمال الگوي وابسته، مسیر پیکربندي، کالن، واحدهاي تطبیقی، روش: کلیدي واژگان

  موضوع طرح
. اسـت  تاریخی، و تطبیقی شناسیجامعه در ویژه به اجتماعی، علوم حوزة در هاروش تریناصلی از یکی تطبیقی روش که پیداست پر

-بـه  هـاي شـیوه  و منطق زمینۀ در استدالل پی در سپس، و تطبیقی روش از استفاده چرایی به پاسخگویی پی در ابتدا در مقاله این
 علمی پژوهش و اندیشه هیچ مقایسه، غیاب در و نیست تصور قابل مقایسه بدون تفکر. است شناسیجامعه در تطبیقی روش کارگیري

 اندیشۀ در ها روش ترین قدیمی از یکی هاست،تفاوت و هامشابهت فهم براي مقایسه بر مبتنی که تطبیقی، روش. نیست پذیر امکان نیز
 و یونـانی  جهـان  میـان  مقایسـۀ  به هرودوت و یونان گوناگون شهرهاي دولت میان مقایسۀ به ارسطو. است اجتماعی علوم و اجتماعی
 امیل. بود گرفته قرار نیز شناسی جامعه بنیادگذاران توجه و اقبال مورد روش این). 287: 1378  مارش، و کی مک( پرداختند غیریونانی

 روش، از اي شاخه نه را تطبیقی روش شناسی، جامعه شناختی روش متن ترین کالسیک مقام در ،شناسی جامعه  روش قواعد در 1دورکم
 طریـق  از اجتماعی حیات آن، در که است تطبیقی شناسی جامعه همۀ عبارتی، به. است کرده معرفی شناسی جامعه خود با برابر بلکه

 است معنی بدین امر این. شود می فهم هاست، واقعیت ارزیابی و توصیف به محدود فقط آن که زمانی حتی ها، واقعیت تطبیق و مقایسه

                                                             
 ghaffary@ut.ac.ir، تهران دانشگاه اجتماعی ریزيبرنامه گروه دانشیار. *

1. Emil Durkheim 



 علوم در تحلیلی به که است دشوار و است اجتماعی ترتیبات و انسانی موجودات بین در 2تفاوت بررسی پی در اجتماعی علوم کل که
 بین تفاوت بررسی پی در و مواجهیم آزمایش و کنترل گروه دو با که آزمایشی روش در یحت. نباشد تطبیقی که بیاندیشیم اجتماعی

 را معینی فرد اگر. است مقایسه متضمن نیز توصیف حتی اسملسر، نظر به دهیم؟ می صورت تطبیقی تحلیل جز کاري آیا گروه، دو این
 اشاره بدون را هایی ویژگی چنین سادگی به توانیم نمی کنیم، می توصیف سازگار یا عصبی مستبد، منصف، بلندقامت، فردي صورت به
 تبیینی و توصیف نوع هر و دارد تطبیقی خصلت زبان بنابراین،. بریم کاربه اندصفات این از غیر هایی ویژگی از برخوردار که افرادي به

 از اجتنـاب  بـراي  اول،. داننـد  مـی  ضـروري  را تطبیقـی  تحلیـل  علت دو به 4مارش و 3کی مک). 644: 2003 اسملسر،( است تطبیقی
 بـه ). 282: 1378 مارش، و کی مک( ها فرضیه و مفاهیم ها، نظریه مجدد دهی شکل و آزمون ایجاد، براي دوم، و تحلیل در 5مداري قوم
 اسـت  سـاخته  بیشـتر  را تطبیقی پژوهش به توجه ضرورت علمی گوناگون هايرشته درون و بین در رویکردها تنوع ،6هانترایس نظر

 در روش این. سازد می دور مداري قوم از را او و دهد می افزایش را محقق آگاهی و متن توصیف قدرت مقایسه). 36:2009 هانترایس،(
 را پژوهش هاي روش از بسیاري جوهرة و اساس تطبیقی تحلیل که ایده این با اجتماعی علوم در را خود محوري جایگاه نیز جدید دورة

 علـوم  گونـاگون  يهـا رشـته  در شدهگرفته کاربه اجتماعی علمی هاي روش همۀ وسیع، معنایی در. است کرده حفظ دهد می تشکیل
 يهاهینظر از گذار ضرورت. است شناسی جامعه و تاریخ تالقی فرزند تطبیقی -تاریخی پژوهش تیلی، چارلز نظر به. اندتطبیقی یاجتماع
 ساخته چندان دو را یقیتطب لیتحل و روش به توجه یاجتماع تحوالت و انقالب یشناس جامعه حوزة در يساختار يهاهینظر به یعموم
-انقالب يهاشهیر یبررس براي پژوهشگران ن،یبنابرا. نداشتند را هاتفاوت درك توان انقالب یعموم يهاهینظر گلدستون، نظر به. است

 روابط و هادولت متفاوت انواع ساختار خصوص در یقیتطب و یخیتار مطالعات به یاسیس خشونت یعموم يهاهینظر از را خود توجه ها
 ،یقـ یتطب روش از ییهـا  افـت یدر نیچن يهاقوت و کاربردها رغمبه حال، هر به). 20: 1385 گلدستون،( اندکرده معطوف يکشاورز
 روش در اجتماعی کالن واحدهاي مقایسۀ بر او. اندهایی محدودیت داراي شدهمطرح تعاریف کند،می اذعان بدان زین نیراگ کهآنچنان

 دارد سـروکار  7بـزرگ  هاي پرسش با تطبیقی - تاریخی روش که است شده گفته نیز هاپرسش نوع ثیح از و کند می تأکید تطبیقی
 مقایسـۀ  روش بـا  خـود  خـاص  و معین معناي در و گسترده و وسیع دامنۀ با و کالن فرایندهاي تحوالت به معطوف که ییها پرسش

 صـورت  به که کندمی تعریف اي شیوه را تطبیقی روش سیاسی علوم حوزة در) 1991( 8رز. اندشده تعریف اجتماعی کالن واحدهاي
: 1378 رز، از نقـل  به مارش، و کی مک( کند مقایسه یکدیگر با را سیاسی هاي واقعیت تجربی، مدارك ارائۀ با کند می تالش مند نظام
. شوند می مقایسه هم با گیرند، قرار خرد و میانی کالن، 10واحدهاي قالب در توانند می که 9مورد چند موردي، تطبیقی روش در). 281
 کـه  موردها، شدنبزرگ با معموالً. کنند اختیار متنوعی هاي هویت آنها به مربوط متغیرهاي و گستره لحاظ به است ممکن موارد این

 در مستتر و مربوط متغیرهاي تعداد به لیکن شود، می کاسته آنها تعداد و حجم از دهند،می را ها تمدن مانند کالن واحدهایی تشکیل
 محدودشـدن  بـا  برعکس، و کثیرند و متعدد متغیرهاي دادنپوشش مستعد کالن و بزرگ واحدهاي زیرا. شود می افزوده واحدها این

. دهند می قرار پوشش تحت را کمتري متغیرهاي واحدها یا موردها این لیکن شود، می افزوده آنها تعداد بر که هرچند واحدها، گسترة
 .است شده داده نشان 1 جدول در اي رابطه چنین

 
 
  

                                                             
2.Variation 
3. Mackie 
4. Marsh 
5. Ethnocenterism 
6. Hantrais 
7. Big questions 
8. Rose 
9. Case  
10. Unites  



  تطبیقی روش در متغیرها و موارد حجم و گستره بین رابطه. 1 جدول

  موارد گسترة
 متغیرها و موارد حجم

 گستره برحسب موردها نوع
 واحدها

/  بزرگ
 کالن

 خرد/ کوچک

 حجم
 و مواردها

 متغیرها

 زیاد کم موردها

 کم زیاد متغیرها

  
 کـه  انـد شـده  انجـام  بزرگـی  و کالن واحدهاي درخصوص بیشتر تطبیقی مطالعات که دهند می نشان اجتماعی علوم هاينوشته

 بـه  است، روش این در اساسی اي نکته بررسی تحت موردهاي یا واحدها تعداد حال، هر به. شوند می شامل را محدودي حجم معموالً
) کوچـک  N( محـدود  مـوارد  با 12 کیفی تطبیقی مطالعۀ و) بزرگ (N زیاد موارد با 11کمی تطبیقی مطالعۀ شود می گفته که حدي

 هـاي روش بـا  نظـام  تـرین متفـاوت  حـال  عین در و ترینشبیه پژوهشی هايطرح قالب در توانندمی مطالعات نوع این. دارند سروکار
  .است شده آورده مطالعات این از اينمونه 2 جدول در. گیرند صورت اختالف و توافق

 
  تطبیقی پژوهش هاي روش و ها طرح. 2 جدول

  روش
 طرح

 اختالف روش توافق روش

 طرح
 پژوهشی
 ترین شبیه
 نظام

 از مور برینگتون مطالعۀ
 دموکراسی هاي ریشه

  مدرن جامعه
 موارد در ها مشابهت طرح(

 )مشابه

 از مور برینگتون مطالعۀ
 بین هاي تفاوت

 و دموکراسی هاي ریشه
 جامعۀ در غیردموکراسی

  مدرن
 موارد در ها تفاوت طرح(

 )مشابه

 طرح
 پژوهشی
 ترین متفاوت
 نظام

 از اسکاچپول مطالعۀ
 روسیه فرانسه، هاي انقالب

  چین و
 موارد در ها مشابهت طرح(

 )متفاوت

 از توکویل مطالعۀ
 از آمریکا در دموکراسی

 با آن مقایسۀ طریق
  فرانسه

 در ها اختالف طرح(
 )متفاوت موارد

  

                                                             
11. Quantitative comparative  
12. Qualitative  



 تـاریخی -تطبیقـی  تحقیقـات  در عّلی مدعاهاي درآزمون جدي و بغرنج مشکلی کوچک N و زیاد متغیرهاي مسئله حال، هر به 
 تعـداد  که است اصل این بر مبتنی عمدتاً نیز اندکرده عرضه مسئله این براي حوزه این دانشمندان که وفاقی قابل هايحلراه و است

 تـاریخی،  -تطبیقـی  تحقیقـات  ویـژه  به محور، مورد رویکرد در حال، این با. باشد مشاهدات تعداد از کمتر باید) تبیینی عوامل( متغیرها
 ايمقایسـه  هـاي روش کـاربرد  را معضـل  ایـن  حـل  راه اسـکاچپول . انـد کـرده  عـزل  نظر از را مشکل این حل جاي به دانشمندان از برخی
 اسـتناد  بـا  ولـی  انـد، شده روروبه گراتجربه و کمی شناسانروش اقبال با میل هايروش که هرچند). 1384: 128 طالبان،( داندمی 13میل

 حجـم  بـودن کوچـک  متغیرها، زیاد تعداد اجتماعی، علوم در آزمایش بودن ناممکن اجتماعی، جهان پنداشتن انگارانهساده چون مسایلی به
 گویـد مـی  بلـیالك . انـد شـده  کشـیده  نقـد  بـه  چندگانه علیت و متغیرها بین تعامل و ترکیب گرایانه،احتمال رویکرد گرفتن نادیده نمونه،

 وضـعیت  وجـود  یـا / و متغیـر  یـک  جـزء  به مربوط متغیرهاي همۀ همانندي چون عباراتی به کنیم، نظر دقت به میل پیشنهاد در چنانچه
-هاییروش میل پیشنهادي هايروش نیگل، و کوهن گفته به. کنندمی آشکار را هاروش این واقعی بودننامناسب که خوریمبرمی مشترك

 و سست علی هاي بحث در را ما آنها از استفاده کهاین نهایت. کنندمی اثبات را علّیت نه و انجامندمی مربوط متغیرهاي کشف به نه که اند
 مطالعـۀ  و 14محور متغیر کمی تطبیقی، مطالعۀ هايقالب در تطبیقی مطالعۀ امروزه همه، این با). 13: 1376بلیالك،( دهد می یاري ناتوان

 نظـر  مـورد  نظریۀ آزمون پی در قیاسی استراتژي قالب در محقق تطبیقی، کمی مطالعۀ در. 16شوندمی دنبال 15موردمحور کیفی تطبیقی

                                                             
  از ندعبارت آنها ترین مهم که کندمی مطرح را روش چندین علت کشف براي خود گرایانۀتجربه رویکرد برمبناي میل استوارت. ١٣
   توافق روش - 1

 )3( مورد )2( مورد )1( مورد
I 
J 
K 
L 
X 

e 
f 
g 
h 
x 

a 
b 
c 
d 
x 

Y Y  Y 
  . اندمتغیرهاي غیرعلّی Lو  k, J, I, h, g, f, d, c, b, aمتغیرهاي . کند را تبیین می Yشود که به مثابه متغیري علی شناخته می Xمتغیر 

  روش اختالف - 2
 منفی مورد مثبت مورد

a 
b 
c 
d 
X 

a 
b 
c 
d 
 X نبود

Y نبود Y 
X  متغیري علی است که متغیرY کند را تبیین می .c, b, a  وd متغیرهاي علی نیستند .  
با تغییرات  xیر بودن میزان تغییرات متغشود و سپس، همراهدر تعدادي از موارد مطالعه می aدر این روش، میزان تغییرات متغیر : روش تغییرات متقارن - 3

  .باشد xممکن است علت  aشود که بررسی و این نتیجه مطرح می aمتغیر 
 

14 . Variable oriented  
15 . Cases oriented 

  :از ندعبارت انداي، صورت گرفتهتطبیقی  که به روش تطبیقی درخصوص جامعۀ ایران، در اشکال طولی  و بین جامعه -هایی از مطالعۀ تاریخینمونه. 16
  .رسا فرهنگی خدمات موسسه تهران، تدین، احمد ترجمه ،شکننده مقاومت ایران، اجتماعی تحوالت تاریخ) 1377( جان فوران، -
 تحقیقات مرکز تهران، ،9 شمارة ،راهبرد فصلنامه السالوادور، و نیکاراگوئه ایران، بین ايمقایسه سوم، جهان اجتماعی هايانقالب درخصوص اينظریه) 1375( جان فوران، -

  .استرتژیک
  .ایران انقالب در شیعه اسالم و دارتحصیل حکومت) 1377( ،تدا اسکاچپول -
  .نی نشر تهران، آقاجري، هاشم ترجمه صفوي، ایران در اقتصادي -اجتماعی تغییرات) 1386( داریوش نویدي، -
  .قلم تهران، گواهی، عبدالرحیم ترجمه ،اسالمی انقالب هايریشه) 1369( آر نیکی کدي، -
  .ققنوس تهران، خواه،حقیقت مهدي ترجمه رضاخان، آمدن بر و قاجار دوران ایران) 1385( آر نیکی کدي، -
  .ققنوس تهران، خواه،حقیقت مهدي ترجمه ،رضاشاه عصر در دولت و جامعه: آمرانه تجدد) 1385( تورج اتابکی، -
  .باز تهران، پوالدي، کمال ترجمه ،معاصر ایران در نوسازي و دولت مدنی، جامعه) 1381( مسعود کمالی، -



 مـوردي،  -تـاریخی  درتحلیـل  کـه حـالی  در. اسـت  جریان در نظریه خدمت در و مرتبط هاي داده تحلیل سمت به نظریه از حرکت و است
 آن تولیـد  بـه  کـه  حـوادثی  سلسله و تاریخی فرایند و گرفته قرار معین تاریخی متن در مذکور واقعه گاهآن شود،می مشاهده ايواقعه ابتدا

 دسترسـی  و پـردازي  نظریـه  موردي، کیفی تطبیقی مطالعۀ در). 207:1386ساعی،( شوند می جستجو تئوري هدایت با اندشده منجر واقعه
 مبتنـی  کـه  فوران نظري دستگاه براساس. دید فوران جان کار در توانمی را آن از اينمونه که است مطرح عام نسبتا هاي مدل و الگوها به
   از انـد عبـارت  کـه  شوند ترکیب هم با علّی عامل پنج باید بگیرد شکل موفق اجتماعی انقالب یک کهاین براي است، علتی چند رهیافت بر
 بحـران  و مقاومـت  سیاسـی  هـاي  فرهنـگ  تبلـور  و گیـري  شکل) 3 شخص، به متکی و انحصارگرا سرکوبگر، حکومت) 2 وابسته، توسعۀ) 1

 بـا  را نظـري  دسـتگاه  ایـن  فـوران ). 300: 1382 فـوران، ( خـارجی  نفوذ امکان یا جهانی نظام با باز ارتباط) 5 و اقتصادي رکود) 4 انقالبی،
 ا هـاي ریشـه  او. داشـت  را انقـالب  تحقـق  انتظـار  بایـد  یادشـده  عوامل حضور صورت در فوران، نظر به. 17است کرده آزمون تطبیقی روش

   .است کرده بیان 3 جدول قالب در اندداشته موفق صورت به را انقالب تجربۀ که کشورهایی در را انقالب
  سوم جهان موفق اجتماعی هاي انقال هاي ریشه. 3 جدول

 ساختار کشورها
 اجتماعی

 هاي فرهنگ دولت
 سیاسی

 عوامل ترکیب
 روابط
 المللی بین

 پیامد

 وابسته توسعۀ مکزیک
 براساس
 تشکیالت

 نفت آهن، راه
 کشاورزي و

 تجاري

 دیکتاتوريِ
 و نان«

» چماِق
 دیاز

 گرایی، ملی
 اصالحات
 ارضی،

 خواهی آزادي

 ایاالت غفلت
 از متحده

 1912 تا 1910
 جهانی جنگ و

 رکود/ اول
 اقتصادي شدید
 1908 و 1907

 ائتالف
 گسترده

 جنگ و
 داخلِی
 پیچیده

 وابسته توسعۀ کوبا
 رهبري به

 متحده، ایاالت
 در امریکا

 نیشکر زمینه
 جهانگردي و

 دیکتاتوريِ
 باتیستا

 از اي آمیزه
 گرایی، ملی

 و دموکراسی
 عدالت

 اجتماعِی
 کاسترو

 حمایت  عدم
 متحده ایاالت

/ 1958 در
 اوضاع آشفتگی

 دنبال به
 شورش

 موفقیت
 ائتالف
 گسترده

  اِي پایه و
 چریکی

نیکاراگو
 ئه

 رونق
 کشاورزي

 در تجاري
 هاي دهه

 و 1960
1970 

 حکومت
 سرکوبگرِ
 سوموزا

 و گرایی ملی
  عدالت

/ اجتماعی
 خواهیِ آزادي

 مذهبی
 ها ساندینیست

سیاست 
 بشر حقوق

 بحران/ کارتر
 از پس
 لرزه زمین
1972 -1978 

 موفقیت
 ائتالف
 گسترده

 اِي پایه و
 چریکی

 وابسته توسعۀ ایران
 رهبري به

 حکومت
 سرکوبگرِ

 و گرایی ملی
 رادیکالیسم

 حقوق سیاست
/ کارتر بشر

 موفقیت
 ائتالف

                                                                                                                                                                                                    
  .سراقصیده تهران، زاد،مرشدي علی ترجمه ،ایران در اجتماعی انقالب و دولت) 1384( فرخ مشیري، -
  .ایران و اسالم بازشناسی مرکز مریدي،تهران، سیاوش ترجمه پردازي، نماد و ایدئولوژي: ایران انقالب) 1379( باري روزن، -
  .ایران و اسالم بازشناسی مرکز تهران، کسرایی، ساالر محمد ترجمه ،ایران انقالب در ایدئولوژي و سیاست طبقه،) 1382( منصور معدل، -
  .مدرس بیت تر دانشگاه شناسیجامعه بخش دکتري، رساله ،ثباتیبی شناختیجامعه تبیین) 1385( محمدرضا طالبان، -
  مدرس تربیت دانشگاه شناسیجامعه بخش دکتري، رساله ،ژاپن و ایران در توسعه تطبیقی -تاریخی بررسی) 1379( احمد زاده،رجب -
  .آگاه تهران ،ایران در دموکراتیزاسیون) 1387( علی ساعی، -

 .هادانشگاه در رهبري معظم مقام نمایندگی نهاد تهران، ،روسیه و فرانسه هايانقالب با مقایسه در اسالمی انقالب) 1382( منوچهر محمدي، -
 اند، خورده شکست بسیاري و شده پیروز ها انقالب از اندکی چرا سوم، جهان کشورهاي اجتماعی هاي انقالب تاریخی تطبیقی شناسیجامعه مقاله، در. 17



 به دولت
 درآمد اتکاي

 نفت

 و اسالمی شاه
 عرفی

 رونق پایان
 نفت قیمت

)1976-1978( 

 گسترده
 اِي پایه و

 مردم
 غیرمسلح

 اتخاذ چین
 هاي شیوه

 کشاورزي
 و تجاري
 شدنصنعتی

 دیکتاتوريِ
 چیانگ

/ شک - کاي
 حزب

 تانگ کومین

 مقبولیت
 حزب گستردة

 کمونیست

/ ها ژاپنی یورش
/ غرب غفلت
 شدید تورم

 از پس هاي سال
 جهانی جنگ

 دوم

 موفقیت
 ائتالف
 گسترده

 اِي پایه و
 چریکی

  299: 1382 فوران،: منبع
  

  تطبیقی پژوهش منطق
 مانند 18مقیاس بزرگ اجتماعی واحدهاي بین در پیامدها یا شرایط هاي تفاوت و ها مشابهت تبیین و توصیف معناي به تطبیقی تحلیل

  بـین  تحلیـل  شناسـی،  مـردم  در 19فرهنگـی  بین تحلیل چون هایی سنت بازتاب تعریف این. هاست فرهنگ و جوامع ها، ملت مناطق،
 شناسـی  روان تحلیـل  و تـاریخ  در 22تطبیقـی  تـاریخی  تحلیـل  سیاسی، علوم در 21کشوري بین تحلیل شناسی، جامعه در 20اي جامعه

 و سـه یمقا. اسـت  کـالن  هـاي واقعیت تبیین اصلی هدف تطبیقی، روش در). 645: 2003 اسملسر،( است شناسی روان در 23تطبیقی
 آنها مطالعه اصلی موضوعات که یعلوم است؛ ،یشناسجامعه جمله از کالن، یخیتار علوم همۀ در يمحور گاهیجا و نقش حائز قیتطب

 يبـرا  علـوم،  نیا در. فردندمنحصربه ابعاد و هاجنبه و مشترك يهایژگیو يدارا که نوظهورند و متفاوت ده،یچیپ اریبس ییساختارها
). 238: 1387 ،ينوذر( کرد سهیمقا گرید يساختارها با ای/ و يارده یسنخ ،یآرمان يالگوها و مقوالت با را آن دیبا ساختار هر درك

 کـه  اسـت  معمـول  راگین، نظر به. شود تعریف مشخصش اهداف طریق از که است بهتر تطبیقی اجتماعی علم است معتقد 24راگین
 تأکید واقعیت این بر تعریف این. بردمی بهره جامعه دو حداقل مقایسۀ قابل هاي داده از که کنند تعریف پژوهشی را تطبیقی پژوهش

 ژذیرفتنی علمی لحاظ به تطبیقی اجتماعی علم از تعریفی چنین چه اگر. اند25اي جامعه بین تطبیقی اجتماعی علم هاي داده که دارد
 و دورکـم  دینـی  حیـات  ابتـدایی  صور پژوهش چون محوري مورد، تطبیقی مطالعات زیرادارد، نیز اعتنایی قابل هاي محدودیت است،

 از را تطبیقـی  اجتمـاعی  علم که اندکرده تالش هم گروهی. گیرند نمی قرار تعریف این چارچوب در توکویل اثر آمریکا در دموکراسی
 و است موردمحور که کند می یاد 27تشریحی نظاممند تطبیقی روش از اسملسر. کنند تعریف 26اش چندسطحی ویژگی بر تأکید طریق
 روش ایـن  از اي نمونه را فرانسه و انگلیس امریکا، کشور سه رسوم و آداب از توکویل مطالعۀ او. دارد اجتماعی علوم در مدیدي سابقۀ

. باشند اجتماعی کالن واحدهاي دیگر یا کشورها توانند می که است بررسی موارد تعداد تاثیر تحت قویاً تطبیقی پژوهش منطق. داند می
 اندکم و محدود نسبتًا موارد که شودمی گرفته کار به وقتی معموال که است 28کوچکی هاي نمونه فن و موردمحور عمدتاً تطبیقی روش

                                                             
18. large-scale 
19. Cross-cultural analysis 
20. Cross-societal analysis 
21. Cross-national analysis 
22. Comparative history analysis 
1. Comparative psychology analysis 
24. Rogin 
25. Cross _ socital 
26. Multilevel 
27. Systematic comparative illustration  
28. Small – N technique  



 بـه  توجه تطبیقی پژوهش استراتژي و منطق درك براي ،)2004( راگین نظر به. دارند مورد هر دربارة معتنابهی دانش پژوهشگران و
  :دارد ضرورت زیر موارد

 و نظـري  اهمیت سبب به که مواردند از محدودي نسبتاً تعداد از معناسازي مسئلۀ بر متمرکز تطبیقی پژوهشگران -١
  .اند شده انتخاب ماهوي
 تغییـر  پژوهش دورة طی که است ممکن مطالعه تحت موردهاي با مرتبط هايپرسش به تطبیقی پژوهشگران هاي پاسخ - ٢
 پاالیش را خود تحلیل هاي طرح و راهنما مفاهیم گیرد، می یاد بیشتر اش مطالعه مورد پدیدة به راجع پژوهشگر که رفته رفته. کنند
 .کند می

 بـه  و29دامنـه پهـن  معمـوًال  هـا  پدیده این. اندکمیاب و نادر هاي پدیده بر متمرکز مواردي در تطبیقی هايپژوهش -٣
 .است وسیع تجربه از تر مهم عمیق تجربۀ پژوهش، نوع این در. اندمسلم فرهنگی حیث از و محدود تاریخی لحاظ

 را الزم روشـنی  و صراحت ها فرضیه و دارد شدهتدوین صورتی آغاز در ندرتبه موجود نظریۀ تطبیقی، پژوهش در -۴
 و اصـالح  گیرنـد،  مـی  شـکل  نظریه به مربوط مفاهیم بلکه نیست، نظریه آزمون تطبیقی پژوهش اولیۀ نظري هدف. ندارند

 .کنند می کمک نظریه بسط به و شوند می پاالیش

 انتخـاب  نیسـتند  یکـدیگر  با متفاوت مطالعه تحت نتیجۀ لحاظ به که را مواردي عمد به غالباً تطبیقی پژوهشگران -۵
 و سـاختن  بـراي  بنیـادي  ضـرورتی  غالبـاً  مثبـت  موارد تحلیل و 30ساختن. اندمثبت موارد همۀ دیگر، عبارت به کنند، می

 .است منفی موارد تحلیل

 کننـد  تاییـد  را گونـاگونی  هاي جنبه تا کنند می بررسی را ها ویژگی 31هاي پیکربندي و هیئت تطبیقی پژوهشگران -۶
 . شوند می همراه یکدیگر با مورد هر در که

 بـین  تحلیـل  و کننـد  معناسـازي  مورد آن درونی تحلیل طریق از را مورد هر کنند می تالش تطبیقی پژوهشگران - ٧
  .یابد می تعمیق و تقویت مورد هر درونی تحلیل با موردي
 در را متنـوعی  اهـداف  توانـد یمـ  که است برخوردار استعداد و تیقابل نیا از آن بر حاکم منطق و ماهیت به بنا تطبیقی پژوهش

 نـداز عبـارت  کـه  کند می اشاره نگاه نوع چهار به) 1997( می تیم از نقل به) 1386( یدامامیس کهچنان دهد؛ قرار خود کاري برنامۀ
  .35 پیشبینانه نگاه -4 و 34ساز نظریه نگاه -3 ،33یاب تفاوت نگاه -2 ،32اقتباسی و بهتر خودشناسی نگاه -1

 و توسعه متفاوت الگوهاي وجود به توجه دارد، تطبیقی روش در اساسی نقشی رسدمی نظر به که اعتنایی قابل نکتۀ همه، این با
 باید را کنندهتعیین شرایط و کنندهتبیین علل. تاریخی ضروري و جبري الگوهاي تا است تصادفی عّلی و محتمل الگوهاي مؤید تحول

 یا امور از حاالتی از ندعبارت. کنند تعیین شرایط. پویایند و کنند می ایجاد تغییر به میل که اندرویدادهایی علل. کرد تفکیک یکدیگر از
 عمومی هایی نظریه تدوین نتیجه، در) 112: 1387 مکاال،( کنند می دیگر نتیجۀ از تر محتمل را اي نتیجه معین شرایط در که رویدادها

 واقعیت که زمانی تا زیمل، نظر به کهاین ترمهم. است دشوار بسیار برگیرد در را اي گسترده بسیار موارد که اجتماعی دگرگونی دربارة
 نتیجه، در و. کرد تلقی تاریخی را آن تواننمی و داشت خواهد قرار تاریخی خالء در است، نگرفته جاي معین زمانی چارچوب یک در

 تاریخی اهمیت. کنیم شناسایی را آن پیامدهاي بتوانیم که شود می کامل زمانی رویدادها از ما فهم. داشت تاریخی فهم آن از توان نمی
 دیگر رویکرد به توجه با را رویداد یک همبستۀ موضع و موقع که فروکاست پسین امر و پیشین امر میان رابطه به توان می را 36دیرند

                                                             
29. Large scale  
30. constitution  
31. configurations  
32. Import- mirror view 
33. Difference view 
34. Theory development view 
35 . Predication view 
36  . Duration 



 خصوص در اسملسر دارنظام حال عین در و محتمل الگوهاي وجود اصل پذیرش به عنایت با). 181 ؛1386 زیمل،( کندمی شناسایی
 و37رادیکـال  گرایـی  اثبـات  یافراطـ  کـرد یرو دو بـا  یقـ یتطب روش کـه  کنـد  مطرح را نکته این تطبیقی تحلیل شناختی روش ماهیت
 و يداریپا اصل با زین یدوم و ندارد را تفاوت رشیپذ تحمل خود یافراط شکل در یاول رایز ندارد، يسازگار سر 38رادیکال گرایی نسبی
 سر گرایانه احتمال رویکرد پذیرش و قطعیت و جبرگرایی رد با جدید دورة شناسیروش. ندارد قرابت منظم نسبت به يالگوها درك

 چندگانۀ الگوهاي علّی، باوري کثرت به نسبت بیشتر تساهل از است عبارت رسد می نظر به الزم آنچه".دارد بیشتري وتوافق سازگاري
 ضـروري  الگوهـاي  چـارچوب  در نـه  اجتماعی، تحوالت تبیین و تکرارناپذیر تاریخی رویدادهاي مجموعه تحلیل اجتماعی، دگرگونی
 واقعه یک علت فقط تواننمی نیز کارناپ چون فیلسوفانی نگاه در). 111: 1387 مکاال،( "محتمل الگوهاي چارچوب در بلکه تاریخی،

 نـدارد  وجـود  علـت  یگانـه  معنـاي  بـه  چیـزي  پس است، رویداد یا واقعه یک علت روند یک بلکه چیز یک نه او، نظر به. گفت سخن
 همان  واقعیت تاریخی، آلیسم ایده نظر به و کند می بازتولید را رویدادها خود تاریخ تاریخی رئالیسم زیمل، نظر در). 288:1363کارناپ،(

 و گـذارد  مـی  پـا  زیـر  را تـاریخی  فراینـد  محتواهاي تاریخی رئالیسم زیرا اند،تحریف نوعی داراي نظریه دو هر. است واقعیت شناخت
 نـوع  39تطبیقـی  -تاریخی تحلیل). 189: 1386 زیمل،( گیرد می نادیده را تاریخی هاي واقعیت و فرایند پیوستگی تاریخی آلیسم ایده

 تعریف روش یا نظریه نوع یک با تحقیق نوع این که هرچند. شود می تعریف معینی نسبتاً هاي ویژگی با که است پژوهش از مشخصی
 زمـان  طی در فرایندها بر و اند 40عّلی تحلیل نوعی انجام به معطوف گیرندمی صورت سنت این در که تحقیقاتی همۀ ولی شود، نمی

 راهبـرد  سه اسکاچپول، نظر به). 10: 2003 چیمر، روئیس و ماهانی( کنند می استفاده 42موقعیتی و 41مند نظام مقایسۀ از نیز و تاکید
 نظـري  الگـوي  یـک  تـاریخی  شناسان جامعه از برخی. شناخت توانمی) تئوریک( نظري هاي ایده و تاریخ ساختن مرتبط براي عمده

 یا فرایندها که اندعّلی هایی نظم کشف پی در دیگر برخی. بندند می کار به الگو آن با مناسب مورد چند یا یک دربارة را واحد) تئوریک(
 همه، این با. شوند نایل هدف آن به تا پردازند می بدیلی فرضیات بررسی و مطالعه به و دهند توضیح را معین و خاص تاریخی پیامدهاي

 را آنچه تا کنند می استفاده مفاهیم از دارند، شک عّلی فرضیات یا کلی و عام الگوهاي ارزش به نسبت که تاریخی شناسان جامعه سایر
 طریق از توان می را راهبردها این از یک هر. دهند بسط و کنند عرضه شوند می خوانده معنادار تاریخی تفسیرهاي حالت بهترین در

. نیستند جدا یکدیگر از کامال اصلی راهبرد سه این. بست کار به تاریخی مورد چند یا یک در اي مقایسه و تطبیقی تاریخی تحقیقات
 منطقی هاي ویژگی تاریخی، مطالعات در). 499:  1388 ، اسکاچپول( اندشده بسته کار به همواره که دارد وجود آنها از خالقی هاي ترکیب

  :که دارد این از نشان علّی هاي گزاره بر حاکم
 .اند الزم آنها براي معین شرایط در فقط بلکه نیستند، الزم خود هاي معلول براي عام صورت به ها علت تاریخ، در -1

 نسـبتاً  صـورت  بـه  نتیجـه  آنهـا،  از کـدام  هـر  نبود صورت در که شوند می اي نتیجه باعث متفاوت علت چندین گاهی-2
 .خورد می رقم متفاوتی

 .بود کافی رویداد آن گیري شکل براي آنها از کدام هر که دارد وجود رویداد یک براي علت چندین گاهی -3

 وضـعیت  آن در موجـود  هاي تمایل دیگر اثر بر است ممکن تمایل این ولی دارند، تمایل معین نتایج تولید به هاعلت -4
  .شود تعدیل
 کـه  جـایی  تـا  را، هـا  معلـول  آن وقـوع  احتمـال  بلکـه  کننـد،  نمـی  تولید را خود متعارف هاي معلول همیشه ها علت -۵

 دهنـد،  مـی  افـزایش  را خـود  هـاي  معلـول  وقوع تمایل یا دهند می افزایش شرایط آن در نباشند، آنها مانع دیگر هاي تمایل
 .دهند می افزایش را خود هاي معلول وقوع” عینی خدمت“ ها علت یعنی

 .باشد آن  علت واقع در کهاین بدون شود، می پیامد یک ترشدن محتمل باعث رویداد یک گاهی -۶

                                                             
37 . Radical positivism 
38 . Radical relativism 
39 . Comparative historical analysis 
40 . Causal analysis 
41 . Systematic comparison 
42 . Contextualized  



 خـود  هـاي  معلـول  براي شرایط و علل معین، وضعیت در که گزاره این پذیرش شرایط و علل کفایت و لزوم وارسی براي محققان
 مـورد  معلـول  اگر حالت، این در. پردازند می پذیرتطبیق موارد تطبیقی بررسی به دهند، می افزایش را معلول ظهور احتمال و اندالزم
 آن اگـر  دیگـر،  سـوي  از و اسـت  نبوده الزم معلول آن براي علت آن که رسند می نتیجه این به باشد، افتاده اتفاق علت آن بدون نظر

 در که کنیم تصور است نامعقول واقع، در. نیست کافی معلول آن براي علت آن کلی طور به باشد، افتاده اتفاق معلول آن بدون علت
 گرفتـه  قـرار  دخیـل  نیروهاي دیگر تأثیر تحت آنها هاي معلول است ممکن زیرا اند،کافی خود هاي معلول براي همیشه ها علت تاریخ،
 نیروهـاي  دیگـر  حضـور  بـه  توجه با بتوان را قاعده این استثناهاي اگر و باشد همراه متعاقب رویداد با اغلب علت یک اگر ولی. باشند
: 1387 مکـاال، ( اسـت  کـافی  متعاقـب  رویـداد  کـردن محتمل بسیار براي واقع در علت این که کرد فرض توان می کرد، تبیین دخیل
 تحمـل  توانـد  مـی  را اسـتثنا  تعـداد  چه شود گذاشته کنار آنکه از قبل فرضیه یک که است مطرح نیز پرسش این حال، هر به). 271
 درصـدد  فرضـیه  کنارگذاشـتن  جـاي  بـه  کـه  شود تأکید ایده این بر باید تاریخی، مطالعات در خصوص به و اجتماعی علوم در. کند

 و زمـانی هـم  و زمانی شرایط درك. است تاریخی فهم نیازمند تطبیقی ـ تاریخی مطالعه. برآییم آن جایگزین هاي فرضیه طرح اصالح
 و ماهـانی (کنـد  مـی  کمـک  رخدادها بین اتصاالت و 43تکوینی هاي زنجیره درك به که است تاریخی فهمی معناي به رویدادها تقارن

 اساسـی  ویژگـی  سـه  بـا  که است اجتماعی تحقیقات از متمایزي و خاص نوع تاریخی – تطبیقی تحلیل). 11: 2003 چیمر، روئیس
 بـه  طالبان،( زمینه بر مبتنی یا 44بافتمند سیستماتیک مقایسۀ از استفاده و زمانی فرایندهاي بر تأکید علّی، تحلیل: شودمی مشخص

 و 2003 ؛1997 راگـین،  ؛1999 تلن، ؛2000 پیرسون، ؛2000 ماهونی،( تطبیقی – تاریخی تحلیلگران). 56:  1388 ماهونی، از نقل
 مـوردي درون تحلیـل  آنهـا،  زعـم به که دارند تاکید محور مورد کالن کیفی تحقیقات اهمیت بر خود شناختی روش هاي نوشته در) دیگران
-عمومی. است شده طراحی موردي بین مقایسۀ هايروش با مرتبط نواقص و هامحدودیت ترمیم و جبران براي ویژهبه که است ابزاري
 موردي بین هايارتباط ارزیابی و بررسی به تحلیلگر آن، در که ايرویه ،45»الگو تطبیق« از است عبارت موردي درون تحلیل نوع ترین

-می تالش تحلیلگر آن، در که تکنیکی ،46»فزاینده ردیابی« از است عبارت دیگر رویۀ. پردازدمی موردي درون شواهد پرتو در تئوریک و
 کـه  ،47»علّـی  روایت« یعنی موردي،درون تکنیک و دهدمی پیوند پیامد یک به را تبیینی متغیر که کند مشخص راعلّی هاییمکانیسم کند

 نتیجۀ یا پیامد به منجر که وقایعی یا حوادث توالی برحسب مورد چندین مقایسۀ طریق از موردي درون تحلیل با را مورديبین تحلیل
 بـراي  48مسـیر  بـه  وابسـته  رویکـرد  بـر  مـاهونی  این، بر عالوه). 150: 1388 ماهونی، از نقل به طالبان،( کند ترکیب اندشده بررسی
 یا مدتکوتاه فرایندهاي برحسب همیشه توان نمی را بزرگ پیامدهاي و آثار او، نظر به. است کرده تأکید سیاسی و اجتماعی هاي تحلیل

 بررسی) 2003 ماهونی،( گرایانهاحتمال و اي زنجیره صورتبه باید را تحول سیر بلکه کرد، تبیین پذیربینیپیش و متوازن فرد،منحصربه
: 1387 مکاال،( قانونشبه نه است تصادفی عّلی زنجیرة موارد اغلب در مکاال، نظر به زیرا داشت، پروا انقطاعی و تفریدي نگاه از و. کرد
 و دارد قرار شناخت معرض در که معلومی تجربی پدیدة یکی: دارد عنصر دو از پارچهیک تألیفی ساختار فهمی هر زیمل، نظر به). 111

 دایم پویایی از درونی بینشی نیازمند فهم. باشد دیگري منبع از شدهگرفته یا/ و فرد خود ایدة تواند می که تفسیري دریافتی دیگري،
 که ندارد وجود مشترکی زمانی جو و مستقیم مشاهدة به تا ترند وابسته گفتاري استنتاج یا استدالل به تاریخی هاي داده. است حیات

 از خاصـی  نـوع  به اشاره مسیر به وابسته رویکرد ماهونی، نظر به). 132-49: 1386 زیمل،( بربگیرد در را تفسیر ابژة هم و مفسر هم
 در مسیر به وابسته تبیین تحلیلی ساختار قالب در را آن که دهد می نشان را خود متوالی مراحل از اي مجموعه طریق از که دارد تبیین
 .دهد می نشان زیر نمودار قالب

  

                                                             
43. Genetic sequences 
2. Contextualized   
3. Pattern matching  
46. Process tracing   
47. Causal narrative  
48. Path dependence 

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مسیر به وابسته تبیین تحلیلی ساختار
 واکـنش  نـوعی  موجـب  تحلیل و توصیف مورد فرایند هر آن، قالب در که است عّلی واکنش تبیین شیوه به نزدیک تحلیل شیوة این
 اجتمـاعی  هـاي  دگرگونی تبیین به توانمی روابط این فهم با دارند 49فرارویداده روابط یکدیگر با وکالن خرد فرایندهاي زیرا شود، می

 توصـیف  و جـداکردن  بـراي  تالش پیکربندي تحلیل. است نزدیک آیزنشتات نظر مورد 50پیکربندي تحلیل به نگاه نوع این. پرداخت
 در آلایـده  حالـت  در تحلیـل . دهنـد می رخ طبیعی صورت به شودمی تصور که است الگوداري هايکنش اساسی و ذاتی هايویژگی

 کردن بنديطبقه فرایند مرحله این.  تازه اما مشابه الگوهاي دیگر از کنش معین الگوي یک تفکیک اول،: گیرد می صورت مرحله سه
 شـکل  دربارة اي نظریه مرحله این. آن اساسی و ذاتی مشخصات دربارة ها تعمیم بسط هدف با الگو درونی آزمون و بررسی دوم،. است

 آن مشابه نحويبه بتوان که تجربی نمونۀ هرگونه تبیین و بینی پیش براي الگو این تحلیلی کاربرد سوم،. آورد می پدید الگو ماهیت و
 بنـدي  طبقـه  هايابژه و بوده تحلیل گاه تکیه ها پیکربندي مرحله، سه این همۀ در. است تجربی تفسیر مرحله این. کرد بندي طبقه را

 موردمحـور  تـاریخی  –تطبیقی روش اسکاچپول، نظر در). 135-136: 1388 ، اسکاچپول( اندتجربی تفاسیر منابع و نظریه هايسوژه
) 2004 و 2000( راگـین  نظر به. دارد کاربرد 53کالن عّلی تحلیل و 52ها زمینه تقابل آشکارکردن و سازينمایان ،51نظریه بازنمایی در

 تحلیـل  واحـدهاي  شـروع  نقطۀ در متغیرمحور، پژوهش در. دارد متفاوتی فرایند موردمحور و متغیرمحور پژوهش در موردها انتخاب
 پـژوهش  آغاز در متغیرمحور، پژوهش در. گیرند می قرار تجربه مورد تجربی لحاظ به و شود می تعریف موردها جمعیت و اندمتجانس
-روش اصـلی  هدف". شوند می مشخص شواهد و ها ایده مندنظام دیالوگ واسطۀبه و تحقیق دورة طی بلکه شوند، نمی تعیین موردها

عـام  هرچه هايگزاره به دستیابی و اجتماعی کالن هايتئوري از منبعث فرضیات آزمون ْ،        کشوري بین تحلیلی یا تطبیقی کمی هاي
 در هـاي  نمونه از معموالً کیفی، تطبیقی -تاریخی مطالعات در). 25:  1388 طالبان،( "است اجتماعی کالن واحدهاي خصوص در تر

 قـرار  مـورد  چند یا یک گزینش مالك آنچه دسترس، در هاي نمونه با کار هنگام. شود می استفاده 55هدفمند هاي نمونه یا 54دسترس
 سـبب  بـه  هـا  نمونـه  کـه  گیـرد  مـی  صـورت  زمـانی  هدفمنـد  گیـري  نمونه. آنهاست بودندردسترس یا موارد آن با آشنایی گیرد، می

 تحلیـل  واحـدهاي  انتخـاب  بـراي ) 174: 1976( اسملسر). 411: 1386 امامی،( شوند می برگزیده دارند که مهمی نظري هاي ویژگی
  :کند می مطرح را مالك پنج

 .باشند پژوهشگر شدةمطرح نظري مسئلۀ نوع با متناسب باید تحلیل واحدهاي .١

 .باشند مطالعه مورد پدیدة با مرتبط باید تحلیل واحدهاي .٢

                                                             
49. Supervene 
50. Configurational analysis 
51. Demonstration of theory 
52. Contrast of contexts 
53. Macro- causal analysis 
54. Available samples 
55. Purposive samples 

 که تاریخی عواملی

 ممکن هاي گزینه

 کنند می تعریف را

 انتخاب وبه

 شکل فرایندها

 .دهند می

 تضاد حل

 از شدهحاصل

 و ها واکنش

 ها واکنش ضد

 ضد و واکنش

 نسبت واکنش

 الگوي یا نهاد به

 ساختاري

 بازتولید و تولید

 الگوي یا نهاد

 ساختاري

 یک انتخاب

 خاص گزینه

 از) مشی خط(

 هاي گزینه بین

 متفاوت

 ها واکنش و زنجیره )نتیجه( حاصل اولیه شرایط
  یا مقاومت

 ساختاري فشار
   بحرانی لحظۀ

 )بزنگاه(



 .باشند پایدار و ثابت شانبندي طبقه معیار با ارتباط در غربی لحاظ به باید تحلیل واحدهاي .٣

 تحقیق واحد هر به مربوط هاي داده به دسترسی میزان بیان .۴

 .باشد قبول قابل و شده استاندارد هاي رویه بر مبتنی باید تحلیل واحدهاي بندي طبقه و انتخاب به تصمیم.۵

  محور مورد و محور متغیر هاي پژوهش مقایسۀ. 4 جدول

 موردمحور متغیرمحور موارد

  )ناشناخته( نام ذکر بدون موردها
 )متغیرها به شدهتبدیل(

   نام ذکر با
 )پیچیده واحدهاي(

- عملی تعریف و تعیین ازقبل مفاهیم
 شده

 تحقیق طی شدهساخته

 استقالل
 موردها

 موردها که شود می فرض
 یکدیگرند از مستقل

 تحلیل فرایند به معطوف
 مندنظام

 تعداد
 موردها

 تعداد بودن محدود امکان حد تا موردها افزایش
 موردها

 تعداد
 متغیرها

 به متغیرها تعداد کاهش
 پژوهشی طرح تحدید منظور

 )آزادي درجه مشکل(

 فربه و وسیع توصیف
 از متغیرها کامل شمارش(

 )شدهشناخته موردهاي

 انتخاب
 مورد

 مبناي بر یا تصادفی انتخاب
 وابسته متغیر

 موردهاي انتخاب
 پارادایمیک

 و ها خصیصه در تنوع تنوع
/ و ها حوزه در تعمیم جستجوي

 تحت فرعی هاي نظام یا
 مطالعه

 واسطۀبه فهم در تنوع
 یا/ و ها تفاوت شناخت

 تنوع کشف

 نتایج و فرایندها به توجه  اي دوره توجه زمان
 پر هاي لحظه و زمانی
 مهم و حادثه

  204:2008 پورتا،: منبع
  

  سازيمعادل مسئله و تطبیقی تحلیل استراتژي و ها شیوه

 درونـی،  تطبیـق  شـیوة  در. 57بیرونـی  تطبیـق  و 56درونـی  تطبیـق  از نـد عبـارت  کـه  شـود می استفاده شیوه دو به تطبیقی تحلیل از
 تغییـرات  ایـن  که شودمی شناسایی متفاوت فضاي و فرهنگ قالب در و زمان طی در ازدواج نهاد مانند معین واقعیت یک 58تغییرات

 در. بود خواهد متفاوت فضاهاي و فرهنگ بین در و زمان طی در ازدواج نهاد براي تشابه و تفاوت الگوهاي برمالکنندة و دهندهنشان
 شناسـایی  و بررسـی  جامعه چند ای/ و یک در زمان، چندین یا یک طی در متفاوت واقعیت چند یا دو تغییرات بیرونی، تطبیق شیوه
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 الگوهـاي  تطبیق و واکاوي. بود خواهند مطالعه مورد هاي واقعیت بین در تشابه و تفاوت الگوهاي دهندةنشان تغییرات این. شوندمی
 هـاي  فرهنگ و فضا زمان، در ازدواج، بدون مشترك زندگی معناي در ،59همخانگی تیواقع با ازدواج نهاد دو بین همگرایی و واگرایی
 که کنند می پیروي زین وکیفی کمی سنت دو از تطبیقی مطالعات ن،یا بر عالوه. باشد بیرونی تطبیق شیوة از مثالی تواند می متفاوت

 دنبـال  یاسیق ياستراتژ بر یمبتن کمی تطبیقی روش اول، سنت در. انداستقرایی و قیاسی استراتژي دو بر مبتنی استراتژي لحاظ به
ی  هاي داده از استفاده با و شده استنتاج عمومی نظریۀ یک از هایی فرضیه آن موجب به که شود می جامعـه  چنـدین  از آمـاري  و کمـ 

 مـدل  بـا  نظریـه  یـک  قالـب  در توان می را شدهشناخته واگرایی و گراییهم الگوهاي بازخورد نهایت، در و گیرند می قرار آزمون مورد
 کـه  جمعیتـی  گـذار  نظریۀ قالب در توسعه حال در و یافتهتوسعه کشورهاي در جمعیتی روندهاي مقایسه مثًال. کرد مطرح جدیدي
  . است تحقیق این از اينمونه کشورهاست این در جمعیتی رسمی آمارهاي تحلیل بر مبتنی
 مطالعـه،  60يموردهـا  حکـم  در گونـاگونی  هـاي  جموعـه م و هـا  فرهنـگ  جوامع، آن، در که شود می دنبال کیفی تطبیقی روش دوم، رویکرد در

 معـین  مرزهـاي  بـا  کلیتـی  یـا  مجموعـه  مـورد،  از منظـور  و شـوند مـی  بررسـی  اجتماعی حیات بر حاکم معین الگوهاي شناخت و درك منظور به
 مشـاهده  هـایش  پیچیـدگی  همـۀ،  بـا  و کلیـت  در را مـورد  محقـق  تطبیقـی،  مطالعـۀ  در ک،یـ فل نظـر  بـه . باشـد  پیچیده یا ساده تواند می که است
 در تـوان  مـی  را روش نـوع  ایـن  بـارز  مثـال  ).157: 1387 فلیـک، ( دهـد  مـی  قـرار  مدنظر خاصی جنبه از را متعددي موردهاي بلکه کند، نمی

 متفـاوت  الگوهـاي  وجـود  بیـان  بـه  آن حاصـل  که دید زمین مغرب بر حاکم اجتماعی ترتیبات از وبر ماکس شناختیجامعه مطالعۀ
 مطالعـات  ندارنـد،  تفـاوتی  یکـدیگر  بـا  تحلیل واحد حیث از تحلیلی سنت دو این که هرچند. دیانجام جوامع این در اجتماعی تحول

 و فهـم  بـراي  کـه  دارد عمـومی  اينظریه اعتبار تائید و حمایت براي جوامع بین در گراهم الگوهاي بررسی به تمایل قیاسی تطبیقی
 الگوهـاي  بـر  تمرکـز  به شیگرا استقرایی تطبیقی مطالعات و است قرارگرفته استفاده مورد مطالعه تحت اجتماعی فرایندهاي تبیین
 زیـ ن نکتـه  نیا از البته. است مقید و معین فرهنگی و تاریخی لحاظ به اجتماعی حیات که دارند مدعا این تائید و حمایت براي تغییر

 آن نمونه که شوند استقرایی مطالعۀ از حاصل عام هايگزاره تدوین به منتهی توانند می کیفی تطبیقی مطالعات که کرد غفلت دینبا
 شـناختی  مـردم  کیفی مطالعات ثانویۀ تحلیل حاصل که بینیم می ینید حیات اولیۀ صور بر حاکم قواعد خصوص در دورکم کار در را
 و داشـته  حیـاتی  نقـش  استقرایی هاي تعمیم توسعۀ در مقایسه و قیتطب ندیفرا حال، هر به. است پیشاصنعتی اجتماعات و ها فرهنگ از
 دو قالـب  در یقیتطب روش يریکارگبه بر دیتاک با را وبر و دورکم یشناسروش 5 جدول. دارد محوري نقش همچنان 61بنیانی نظریۀ در

  .دهد یم نشان مذکور سنت

                                                             
59. Cohabitation 
60. Cases 
61  . Grounded theory 



  وبر ماکس و دورکم لیام یشناسروش سهیمقا. 5 جدول

 وبر دورکم موارد

 هدف
 پژوهش

 جستجوي در: تعمیم
 و تاریخی فرا هاي علت
 اتفاقات با متفاوت( پایدار

 )تاریخی خاص

 جستجوي: پیچیدگی
 به راجع محدود هاي تعمیم

 دانش و تاریخی ناهمگرایی
 خاص هاي فرایند از انضمامی

 به اتکا
 هاي شیوه
 میل

 مثابه به متقارن تغییر
 تحلیل منطق

 تمایز و توافق هاي روش

 ابزار
 تحلیل

 روایت رگرسیون همبستگی،

 در تبیین
 قالب

 قضیۀ قالب در تبیین
 الگوهاي دربارة تجربی

 متغیرهاي بین در روابط
 هاي علت به توجه انتزاعی،

 بیرونی

 کلی فهم قالب در تبیین
 تاریخی، تنوع از) ترکیبی(

 درونی دالیل به توجه

 انواع( اجتماعی هاي نوع ساختن
 آلی ایده مفهوم که) جامعه

 این بین واسط بشریت
 چندگانه و متنوع انواع

 است

) فرضی هاي مدل( آرمانی انواع
 تاریخی ناهمگرایی تبیین به که

 .کنند می کمک

  204:2008، پورتا: منبع
  
 یـا  گوناگون جوامع مقایسۀ هنگام پژوهشگر رایز است، ییفضا و یخیتار سازي معادل مسئلۀ تطبیقی پژوهش در اساسی نکات از
 62سـازي  معـادل  یـا  ارزي هـم  مسـئله  با سرزمین همان در دیگر اي دوره با سرزمین یک در تاریخی دورة یک مقایسۀ هنگام به حتی
 یکسـان  معنـایی  و اند مشابه واقعًا تاریخی متفاوت دورة دو در یا گوناگون جامعۀ دو در مشابه ظاهر به هاي پدیده آیا. شود می روروبه

 سـنجد؟  مـی  دیگـر  فرهنـگ  در را متغیـر  همـان  اسـت،  رفته کار به فرهنگ یک در متغیري گیري اندازه براي که مقیاسی آیا دارند؟
 سـازي  معـادل  بـه  آنهـا  از کـه  اسـت  شـده  ادی گوناگونی سازي معادل يهاوهیش از مسئله نیا ینسب حل يبرا). 415: 1386 امامی،(

 بـر  داللـت  واژگـانی  سـازي  معـادل . اسـت  شده ادی66سنجشی سازي معادل و 65مفهومی سازي معادل ،64متنی سازي معادل ،63واژگانی
 از. شـود  نمـی  یافـت  دیگـر  زبـان  در واژه یک معادل گاه. دارد تاریخی متفاوت دورة دو یا زبان دو بین عبارات یا لغات درست ترجمۀ
 نادرسـت  نتایج به منجر غالباً قدیمی واژگان از برداشت در اشتباه. شوندمی تحول دستخوش زمان طول در ها واژه معانی دیگر، سوي
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 کـه  را جدیـدي  واژگـان  معنـاي  مشـروطه،  انقالب جریان در که کند می مشخص قدیمی اسناد وسیلۀ به) 1382( آجودانی. شود می
 واژة مـثًال . کردنـد  مـی  تعبیـر  و فهمیدند می خود سیاق به اغلب بردند، می کار به غربی هاي واژه برخی سازي معادل براي روشنفکران

 دیانـت  معنـاي  بـه  علمـا  نوشتار و گفتار در بودند، کرده متداول )nation( انگلیسی یا فرانسوي واژة براي خواهان مشروطه که ملت
 اینگونـه  معنـاي  بـه  نسـبت  بایـد  کنـد،  می رجوع دوران آن در شیعه علماي از جاماندهبه اسناد به که مورخی. رفت می کار به اسالم

 و فرهنگـی  اجتمـاعی،  هـاي  مـتن  در مفـاهیم  درست کاربرد معناي به متنی سازي معادل). 415: 1386 امامی،( باشد هوشیار ها واژه
 و اجتمـاعی  واحـدهاي  در شـده گرفتـه  کاربه مفاهیم مفهومی فضاي به توجه معناي به مفهومی سازي معادل. است متفاوت تاریخی

 در را زنـدگی  هـاي  تجربه که کارگیردبه خود تبیین در یا بسازد مفاهیمی دارد قصد که پژوهشگري. است متفاوت تاریخی هاي دوره
 ایـن  غیر در. کند پذیر امکان ممکن حد تا را مفاهیم این نسبی همسانی باید دهند، می بازتاب تاریخی متفاوت هاي دوره یا ها فرهنگ
 مـثًال . اسـت  داده تعمـیم  دیگـر  هـاي  زمـان  و هـا  فرهنگ به اشتباه به معنادارند، زمانی اي دوره و فرهنگ در که را مفاهیمی صورت،

 بـه  سنجیمعادل). 416: 1386 سیدامامی،( است متفاوت کلبه کشاورزي فرهنگ در شناسی وقت با صنعتی فرهنگ در شناسی وقت
 یـک  در که زمانی سنجش این با. است گوناگون فرهنگی و اجتماعی هاي متن در یکسان صورتبه متغیرها و ها سازه سنجش معناي
-ایـن  در. شـود مـی  تـر مشـکل  کار شود،می منجر نظر مورد زمانی فاصله حیث از تاریخی رویداد بازسازي به و مطرح طولی مقیاس
  .شودمی پیگیري تحلیل و تفسیر کار ها،احتیاط از ايپاره پذیرش و مفروضات از ايمجموعه مبناي بر صورت،

  
  نتیجه

 کـه . اسـت  اجتمـاعی  علوم در ها روش ترین قدیمی از روش این. دارد محوري جایگاهی و نقش اجتماعی پژوهش در تطبیقی تحلیل
 و اجتماعی رخدادهاي و ها سیستم بین در ها تفاوت شناسایی هدف. است مقایسه و تطبیق طریق از هاتفاوت و هامشابهت فهم درصدد
 باورند این بر روش این طرفداران. هاست سیستم این درون در شدهمشاهده اجتماعی هاي پدیده از اي پاره بر ها تفاوت این تاثیر بررسی

 مقایسـۀ  بر مبتنی را تطبیقی پژوهش راگین و کند می یاد تشریحی مند نظام تطبیقی مطالعۀ از اسملسر. اندتطبیقی ها روش همۀ که
 روابط به نیل متغیرمحور مطالعات اصلی هدف. کند می تعریف متغیرمحور، و موردمحور هاي بررسی قالب در اجتماعی، کالن واحدهاي

 گرایـی  نسـبیت  رویکرد دو. است پیچیده واحدهاي فهم و بررسی پی در موردمحور مطالعۀ کهحالی در متغیرهاست، بین یافتۀ تعمیم
 در موردمحـور  هاي مقایسه که معتقدند نظران صاحب از اي پاره. ندارند سازگاري سر تطبیقی پژوهش با رادیکال جبرگرایی و افراطی
 منطق وجود به قائل و نپذیرفته را تفاوت این نیز گروهی و کنند می دنبال را متفاوتی پژوهشی منطق متغیرمحور هاي بررسی با قیاس

  . اندبررسی نوع دو این بین یکسان پژوهشی
 منـد نظـام  کنتـرل  طریـق  از تبیـین  بـه  کنند، می تالش دانند می روش دیگر با همسان را تطبیقی روش منطق که پژوهشگرانی

 و زیـاد  متغیرهاي معماي با مواجه آنها لیکن گیرند می کمک آماري هاي روش منطق از و بپردازد مطالعه مورد متغیرهاي و پارامترها
. کنـد مـی  مواجـه  مشکل با را جزئی هاي همبستگی چون آماري هایی آزمون بیشتر کارگیريبه کافی نمونۀ تعداد فقدان. اندکم نمونۀ

-مشـاهده  هاي داللت از فراتر هایی استنباط یا ناکافی مشاهدات براساس فراوان هاي استنباط مسئلۀ، با نیز موردي تطبیقی مطالعات
  . شوند می شناخته کوچک N مشکل یا شده
 پـژوهش  کـل  که است ایده این بازتاب دارد وجود تجربی اجتماعی علمی پژوهش همۀ براي واحدي تطبیقی منطق که باور این 

 در. دارنـد  بـاور  بـدان  کمـی  پـژوهش  در عّلی استدالل طرفداران که چیزي است، همانند و یکسان مسائل با مواجه اجتماعی تجربی
 را تعـداد  کمتـرین  هـم  تبیینی متغیرهاي که شود گرفته کار به تواند می وقتی ها نمونه کم و پایین تعداد متغیرمحور، پژوهش طرح

  .کند می خارجی جبرگرایانه حالت از را پژوهش طرح آزادي درجه مسئله هرچند باشند، داشته
 گیـري،  انـدازه  خطـاي  اجتمـاعی،  جهـان  پیچیـدگی  و متغیرها بین تعامل و چندگانه علل با مواجه در میل روش هاي محدودیت

 از اي سلسـله  و مجموعـه  کـه  دارد تاکیـد  ایـده  این بر ثابت علت مقابل در وابسته مسیر تحلیل و گرایانه احتمال هاي تحلیل به توجه
  . باشد عملی زنجیرة سلسلۀ درك دنبال به باید محقق پس. اند شده رویداد ایجاد باعث یکدیگر کنار در ها علت



 این کرد، فهم اجتماعی علوم در مرسوم هايپژوهش با مقایسه طریق از توان می را تطبیقی پژوهش منطق که راگین ادعاي به بنا
 و تبیینـی  توصـیفی،  ماهیـت  داراي بـرد، مـی  بهره گوناگون رویکردهاي از گیرد، می قرار کیفی و کمی هايپژوهش وراي در پژوهش
 بـا  را خـود  عمـل  در کـه  اسـت  اسـتقرایی  و قیاسـی  شـناختی  روش گیري جهت یا ها افتراق و مشابهت جستجوي در و است تحلیلی
 شـناختی روش لحاظ به تکنیکی دانش نیازمند که میزان همان به تطبیقی روش. دهد می نشان موردمحور و متغیرمحور هاي پژوهش

 باید محقق. است اي مشاهده درك هم و نظري تبیین و فهم متضمن هم پژوهش این دیگر، عبارت به. است نظري دانش نیازمند است،
 در عملـی  پژوهش استرتژي دو ها نظام ترین متفاوت و ترین شبیه هاي طرح استراتژي دو. بشناسد درستی به را خود بررسی موردهاي
 متضمن دارد، اشاره تحلیل واحدهاي در تفاوت به ها نظام ترین متفاوت و ترین شبیه هاي طرح تعریف که چند هر. اندتطبیقی مطالعات

 در و پـذیر تعمـیم  نتـایج  بـه  دسـتیابی  بـراي  هـا  نظام ترین متفاوت طرح موارد، اغلب در. کند می دنبال محقق که است شناختی نوع
 در که شودمی استفاده اي فرضیه تایید براي غالباً ها نظام ترین شبیه طرح از و است تاریخی لحاظ به پایدار هاي همسبتگی جستجوي

  .است شده طرح معین کشور یک
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  . طباطبایی عالمه دانشگاه: تهران شادرو، محمدرضا ترجمۀ ،آزمایشی غیر پژوهش در عّلی هاياستنباط) 1376( هربرت ام بلیالك،

  .انتشار سهامی: تهران پرست،مسمی شهناز ترجمۀ ،اجتماعی علم در تفسیر دربارة مقاالتی) 1386( زیمل،گئورك
  .سمت: تهران ،)انتقادي عقالنیت رهیافت با( اجتماعی علوم در تحقیق روش) 1386( علی ساعی،

  ).ع(صادق امام دانشگاه اجتماعی و فرهنگی مطالعات پژوهشکده: تهران ،سیاسی علوم در پژوهش) 1386( کاووس سیدامامی،
 ،انسانی علوم و ادبیات دانشکده مجلۀ در ،"تطبیقی تاریخی تحقیقات در عّلی استدالل آزمون معضل") 1384( محمدرضا طالبان،

  .معلم تربیت دانشگاه تهران، ،50-51شماره
 انقالب و خمینی امام پژوهشکدة: تهران ،ایران اسالمی انقالب بر تأکید با انقالب مطالعات شناسیروش) 1388( محمدرضا طالبان،

  . اسالمی
  .نی نشر: تهران جلیلی، هادي ترجمۀ ،کیفی تحقیق بر درآمدي) 1387( اووه فلیک،

  .نی نشر: تهران ارشاد، فرهنگ ترجمۀ ،ها انقالب پردازي نظریه) 1382( جان فوران،
  .نیلوفر: تهران عقیقی، یوسف ترجمۀ ،علم فلسفه بر ايمقدمه) 1363( ردلف کارناپ،

  .ریکو: تهران دلفروز، یتق محمد ترجمۀ ها،انقالب باب در یخیوتار یقیتطب ،ينظر مطالعات) 1385( جک گلدستون،
  .نی نشر: تهران محمدي،گل احمد ترجمۀ ،تاریخی شناخت اعتبار و چیستی تاریخ، علم بنیادهاي) 1387( ینبیسی مکاال،
  .نو طرح: تهران ،ينگار خیتار و یشناس روش خیتار فلسفه)1387(ینعلی،حسينوذر
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